
قضايا

المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات

فــــــــي خــــــطــــــوة هــــــــي األولـــــــــــــــى مـــن 
نوعها، منذ منتصف عام 2014، 
ــد رســـمـــي مـــصـــري إلــى  ــل وفــ وصــ
ــــوم األحــــد  الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، يـ
مــكــّون   ،2020 ديــســمــبــر  األول/  كـــانـــون   27
مـــن وكــيــل جــهــاز املـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة، أيــمــن 
ــلــــف الـــلـــيـــبـــي فــي  ــــؤول عــــن املــ ــســ ــ بــــديــــع، واملــ
بكر،  أبــو  محمد  السفير  الــخــارجــيــة،  وزارة 
وشخصيات دبلوماسية وأمنية من وزارات 
الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة والـــدفـــاع. ووفـــًقـــا ملا 
الوفد  محادثات  ترّكزت  معلومات،  من  راج 
املــصــري مــع مــســؤولــن فــي حــكــومــة الــوفــاق 
الوطني على تفعيل االتفاقيات االقتصادية 
بن  الجوية  الرحالت  واستئناف  املشتركة، 
املصرية  السفارة  فتح  وإعــادة  العاصمتن، 
فـــي طــرابــلــس. وتـــدفـــع عــــودة الــتــواصــل بن 
الطرفن، بعد نحو ست سنوات من القطيعة، 
إلــــى طــــرح جــمــلــة مـــن األســئــلــة حــــول دوافــــع 
وتداعياتها  وأهــدافــهــا  وسياقاتها  الــزيــارة 

على املشهد السياسي والعسكري الليبي.

خيار االنحياز
دخلت العالقات املصرية - الليبية منعطًفا 
حاًدا، بداية من منتصف عام 2014، بعد أن 
»عملية  حفتر  خليفة  املتقاعد  الــلــواء  أطلق 
الــكــرامــة«، وتــكــّرس االنقسام بن مؤسسات 
ليبيا وغــربــهــا. ففي حن  بــن شــرق  الحكم 
ــاذ الـــوطـــنـــي واملـــؤتـــمـــر  ــقــ ظـــلـــت حـــكـــومـــة اإلنــ
الوطني العام قائمن في العاصمة طرابلس، 
تشّكلت الحكومة الليبية املؤقتة في مدينة 
الــبــيــضــاء، واتـــخـــذ أعـــضـــاء مــجــلــس الــنــواب 
الداعمون »عملية الكرامة« مدينة طبرق مقًرا 
النــعــقــاد مجلسهم. ومــنــذ بــدايــة االنــقــســام، 
إلى  انحيازها  املصرية  السلطات  ُتخف  لــم 
وعسكرًيا.  سياسًيا  حفتر،  الــلــواء  معسكر 
ويعود تاريخ التدخل املصري في ليبيا إلى 
وقٍت مبّكر من االنقسام الذي شهدته البالد؛ 
نــفــذت طــائــرات حربية مصرية ضــربــاٍت  إذ 
جويٍة استهدفت مواقع تابعة لقوات »فجر 
لــيــبــيــا« فـــي الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس واملــنــطــقــة 
ومــنــذ   .2014 أغــســطــس  آب/  فـــي  الــغــربــيــة 
ذلـــك الـــوقـــت، صـــّعـــدت مــصــر وتـــيـــرة دعمها 
العسكري حفتر، بشن غارات جوية متكّررة 
على مدينة درنــة التي ظلت خــارج سيطرة 
في   ،2018 عــام  قـــوات حفتر حتى منتصف 
حــن تحّدثت مــصــادر مقّربة مــن حفتر عن 
والــقــوات  الحربية  للطائرات  متقّدمة  أدوار 
الــخــاصــة املــصــريــة فـــي حــســم املـــعـــارك الــتــي 
ــوات حــفــتــر ومــقــاتــلــي  ظــلــت مــحــتــدمــة بـــن قــ
»مــجــلــس شــــورى ثــــوار بــنــغــازي«، أكــثــر من 

ثالث سنوات.
ــؤّد تــوقــيــع االتـــفـــاق الــســيــاســي الليبي  لـــم يــ
كانون  في  الصخيرات«،  »اتفاق  بـ  املعروف 
تغيير جوهري  إلــى   ،2015 األول/ ديسمبر 
فــي املــوقــف املــصــري مــن الــصــراع فــي ليبيا. 
ومع أن االتفاق أفــرز مؤسسة حكٍم معترف 
ــا، مــمــثــلــة فـــي املــجــلــس الــرئــاســي  ــًيــ بــهــا دولــ
وحكومة الوفاق الوطني، فقد واصلت مصر 
دعــمــهــا الــســيــاســي والــعــســكــري واإلعـــالمـــي 
لــحــفــتــر، مـــن دون أن تــبــدي رفـــًضـــا رســمــًيــا 

ملخرجات االتفاق.
وأّدى الهجوم الذي شّنته قوات اللواء حفتر 
ــتــــداد ســنــة تــقــريــًبــا عــلــى الــعــاصــمــة  عــلــى امــ
طرابلس واملنطقة الغربية إلى تصاعد حّدة 
فاعلن  وظــهــور  ليبيا  فــي  اإلقليمي  التدخل 
ــدد، مــمــثــلــن فــــي روســــيــــا وتـــركـــيـــا. خـــالل  ــ جــ
ظل  طرابلس،  على  للهجوم  األولـــى  الشهور 
املحور اإلقليمي الذي تمّثل اإلمارات ومصر 
أهم مكوناته الداعم األبرز، إعالمًيا وسياسًيا 
ــبـــل أن تـــنـــضـــم إلــيــه  ــا، لـــحـــفـــتـــر، قـ ــ ــرًي ــكــ وعــــســ
روســيــا، من خــالل الحضور الــواســع ملرتزقة 
»فاغنر« في محاور جنوب طرابلس، ومدينة 
إلى  أّدى  نحٍو  على  الجفرة،  ومنطقة  ســرت، 
الوفاق  حكومة  قــوات  على  الخناق  تضييق 
ــل الــعــاصــمــة. ولـــكـــن املــشــهــد الــعــســكــري  ــ داخـ
ــًرا إثـــــر تـــوقـــيـــع حــكــومــة  ــيـ ــبـ ــــا كـ شـــهـــد انــــقــــالًب
ــــرى لترسيم  الـــوفـــاق اتــفــاقــيــة عــســكــريــة وأخـ
الــحــدود البحرية مــع تــركــيــا، فــي 27 تشرين 
التي  االتفاقية  2019؛ وهي  نوفمبر  الثاني/ 
تـــم بــمــقــتــضــاهــا تــقــديــم دعـــم عــســكــري تــركــي 
كامل  استرجاع  من  مّكنها  الوفاق،  لحكومة 
مدن املنطقة الغربية من قوات حفتر، وتراجع 
احتماالت الحسم العسكري، وقبول الطرفن 

بوقف إطالق النار.

الموقف  فــي  التحول  ــع  دوافـ
المصري

ضمن السياق األخــيــر، جــاءت الــزيــارة التي 
قــام بــهــا، أخــيــرا، الــوفــد املــصــري إلــى ليبيا؛ 
وهي تعّبر عن توّجه مصري للقبول بفكرة 
فــشــل الــخــيــار الــعــســكــري فــي حــســم الــصــراع 
الــدولــي   - اإلقليمي  واملــحــور  حفتر  لصالح 
 القاهرة ليست 

ّ
الداعم له. ويبدو واضًحا أن

في وارد الدخول في صدام عسكري مباشر 
ــن ورائـــهـــا  ــ ــاق، ومـ ــ ــوفـ ــ مــــع قــــــوات حـــكـــومـــة الـ
تــركــيــا، أو االنـــــزالق نــحــو تــــوّرط شــامــل في 
التحذيرات  من  الرغم  على  الليبي،  الصراع 
الفتاح  عبد  املصري،  الرئيس  التي وجهها 

قــوات  مواصلة  مغّبة  مــن  لتركيا  السيسي، 
حـــكـــومـــة الــــوفــــاق تـــقـــّدمـــهـــا شــــرًقــــا، بـــعـــد أن 
تمّكنت من طرد قوات حفتر من كل مناطق 

غرب ليبيا. 
ويمّثل انطالق مسار التسوية السياسية في 
السياسي  الــحــوار  ليبيا، من خــالل »ملتقى 
عامَل  األممية،  البعثة  ترعاه  الــذي  الليبي« 
لتعّدل سياستها  القاهرة،  ضغط آخر على 
ــتـــطـــورات الـــتـــي يــشــهــدهــا املــلــف  وتــــواكــــب الـ
الليبي، منذ انكفاء قوات حفتر عن طرابلس 
واملنطقة الغربية، وتراجع الخيار العسكري. 
وعلى الرغم من التعثر الذي تشهده جلسات 
 الـــدعـــم 

ّ
ــدة أن ــ ــراٍت عـ ــ ــؤشـ ــ ــؤّكــــد مـ ــوار، تــ ــ ــحـ ــ الـ

اإلقليمي والــدولــي الــواســع الــذي يلقاه هذا 
 بعثة األمم 

ّ
املسار متواصل، حتى اآلن، وأن

املــتــحــدة مــاضــيــة نــحــو الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
حول توحيد السلطة التنفيذية واملؤسسات 
الــســيــاديــة وتنظيم انــتــخــابــات عــامــة، خالل 
مــن  ــات  ــونــ ــكــ مــ ــراط  ــ ــخــ ــ انــ ويــــضــــيــــف   .2021
املعسكر السياسي املحسوب على حفتر في 
مسارات الحوار السياسي، ســواء من خالل 
ملتقى الـ 75 الذي ترعاه بعثة األمم املتحدة 
أو من خالل الجلسات املشتركة التي عقدها 
أعضاء مجلس النواب في طنجة وغدامس، 
دوافع جديدة للقاهرة لفتح قنوات تواصٍل 
ــــدم االســـتـــمـــرار في  مـــع جــمــيــع األطــــــراف وعـ

املراهنة على طرف دون غيره.
ــذي  ــ ــ ــري الـ ــ ــ ــــصـ ــ ــد املـ ــ ــ ــوفـ ــ ــ ــر تــــركــــيــــبــــة الـ ــيــ ــشــ تــ
ــي أغــلــبــيــتــه مــن  ــــون فــ ــكـ ــ ــلــــس، واملـ زار طــــرابــ
شخصيات استخباراتية وأمنية وعسكرية، 
 املقاربة األمنية ما زالت تمثل املدخل 

ّ
إلى أن

الــرئــيــس فــي التعامل املــصــري الــرســمــي مع 
املشهد الليبي، غير أن امللفات التي طرحت 
مع مسؤولي حكومة الوفاق لم تقتصر على 
إلى  تعّدتها  بــل  املــبــاشــرة،  األمنية  املشاغل 
االقتصادية  االتــفــاقــيــات  تفعيل  فــي  البحث 
ــل خــــطــــوط  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ املــــــوقــــــعــــــة ســـــــابـــــــًقـــــــا، وتـ
القنصلية  الخدمات  فتح  وإعـــادة  الــطــيــران، 
فقد  طــرابــلــس،  فــي  املصرية  والدبلوماسية 
ألحق املوقف املصري املنحاز ملعسكر حفتر، 
بــالــتــوازي مــع االنــهــيــار األمــنــي واالنــقــســام 
السياسي واملؤسساتي الذي تشهده ليبيا، 
ضرًرا بالًغا باملصالح االقتصادية املصرية 
في ليبيا، حيث انخفضت العمالة املصرية 
إلـــى الــنــصــف؛ فــتــراجــعــت قيمة الــتــحــويــالت 

املــصــري أخــيــرا  تجاه ليبيا، فــإن حسابات 
الــــصــــراع الـــداخـــلـــي الــلــيــبــي لــيــســت الــعــامــل 
في  الحاصلة  املستجّدات  لتفسير  الوحيد 
الــســيــاســة املــصــريــة نــحــو لــيــبــيــا؛ فــقــد مــّثــل 
السياسي  الــصــراع  تركيا على خــط  دخـــول 
والــعــســكــري لــدعــم حــكــومــة الــوفــاق الوطني 
تــحــّدًيــا كــبــيــًرا أمـــام املــحــور اإلقــلــيــمــي الــذي 
تــمــّثــل مــصــر أحــــد أضـــلـــعـــه، حــيــث تــحــّولــت 
معركة هــذا املــحــور، ومــن ضمنه مصر، من 
مواجهٍة مع القوات التابعة لحكومة الوفاق 
منفردة، في األشهر األولى، إلى مواجهٍة مع 
هذه القوات وداعميها األتراك، وهو التحّدي 
الذي بدا تأثيره ماثاًل بوضوح في امليدان، 
مع انقالب املشهد العسكري، خالل أسابيع 
ــــف إطــــالق  ــــى إعـــــــالن وقــ قـــلـــيـــلـــة، وصــــــــواًل إلــ
الفرقاء  بن  الحوار  مسارات  وتدشن  النار 

الليبين.
التركي بموقف  املــصــري  الــخــالف  ال يتعلق 
الليبي.  الــنــزاع  أطـــراف  كليهما وموقعه مــن 
تركيا  بــن  البحرية  االتفاقية  توقيع  وكــان 
وليبيا قــد صــّعــد وتــيــرة الــخــالفــات القائمة 
ــال الـــجـــيـــوســـيـــاســـي بــــن تــركــيــا  ــجــ حـــــول املــ
مــن جــهــة والــيــونــان ومــصــر وإســرائــيــل من 
جهة ثانية؛ وهــو ما بــدا جلًيا في الخطاب 
السياسي واإلعــالمــي املــصــري الـــذي واظــب 
ليبيا  فــي  الــتــركــي  الــحــضــور  على توصيف 
أنــــه جــــزء مـــن مـــشـــروع هــيــمــنــة تــركــي يــمــّثــل 
ــــري. وعــلــى  ــــصـ ــًدا لـــأمـــن الـــقـــومـــي املـ تــــهــــديــ
الرغم من عمق الخالفات بن الطرفن حول 
 

ّ
امللف الليبي والــنــفــوذ شــرق املــتــوســط، فــإن
وصول إدارة أميركية جديدة إلى الحكم في 
واشنطن أقل تعاطًفا مع السياسات التركية 
واملصرية في املنطقة قد يدفع إلى بث بعض 
الدفء في العالقات املصرية - التركية. وقد 
تم في الفترة األخيرة تسجيل مواقف تركية 
تحمل دعواٍت ضمنيًة إلى الحوار والتهدئة 
و»عــــدم الــتــضــارب«، كــمــا نجحت أنــقــرة في 
فتح قنوات تواصٍل مع الفاعلن السياسين 
فـــي شــــرق لــيــبــيــا، واســتــقــبــلــت مــبــعــوًثــا من 
نــواب طــبــرق، عقيلة صالح؛  رئيس مجلس 
في ما يبدو محاولًة تركية أيًضا الستثمار 
تحّمله  الــذي  وبــن حفتر  بينه  التناقضات 
أنقرة مسؤولية استمرار الصراع في ليبيا. 
وال يستبعد أن تحاول مصر أيًضا استغالل 
خالفات وتناقضات داخل معسكر طرابلس، 
 

ّ
سيما بــعــد أن شــعــر بــعــض املــســؤولــن بــأن
ــم املـــتـــحـــدة  ــ ــ الــــــحــــــوارات الــــتــــي تـــقـــودهـــا األمـ

تهّمشهم.
ال تــقــتــصــر الــســيــاقــات اإلقــلــيــمــيــة الــخــاصــة 
املصرية  السياسة  على  الطارئة  بالتغيرات 
تجاه ليبيا على التحّدي الذي مّثله دخول 
ــزاع الــلــيــبــي  ــنــ الـــفـــاعـــل الـــتـــركـــي عــلــى خـــط الــ
ــراع الــنــفــوذ شــرق املــتــوســط، إذ يالحظ  وصـ
 الــتــدخــل الــعــســكــري الــروســي إلـــى جانب 

ّ
أن

حفتر قــد جــاء على حــســاب الـــدور املــصــري، 
وقد اتضح ذلك مع تبلور تفاهمات ثنائية 
تركية - روسية حول ليبيا لم تكن القاهرة 
ا مــنــهــا. فــضــاًل عـــن ذلــــك، تــشــعــر مصر  ــزًء ــ جـ
بقلق متزايد من استمرار إثيوبيا في إقامة 
سد  إنــشــاء  خصوًصا  املــائــيــة،  مشروعاتها 
الــنــهــضــة وتــعــبــئــتــه، مــن دون اهــتــمــام كبير 
بــاملــوقــف املـــصـــري الــــذي يــجــد صــعــوبــًة في 
ــراع فـــي الــوقــت  ــ ــراط فـــي أكـــثـــر مـــن صـ ــخــ االنــ
نــفــســه. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــطــرح الــتــحــّرك 
املـــصـــري الــجــديــد تــجــاه لــيــبــيــا أســئــلــة عــّمــا 

املقاربة  ذلــك يمثل بداية تمايز من  كــان  إذا 
اإلمــاراتــيــة التي مــا زالــت تــراهــن على خيار 
ــتــــر، فــي  ــفــ ــالــــح حــ ــكــــري لــــصــ الــــحــــســــم الــــعــــســ
حــن أخـــذت الــقــاهــرة تــمــيــل، عــلــى مــا يــبــدو، 
إلـــى الــتــهــدئــة فـــي لــيــبــيــا ومـــع تــركــيــا؛ حتى 
أمنها  قضايا  على  أكــثــر  التركيز  تستطيع 
ــي عــالقــتــهــا  ــي والــــتــــوتــــر املـــتـــصـــاعـــد فــ ــائــ املــ
بإثيوبيا التي يبدو أن اإلمارات تتعامل مع 
دون  مــن  حليًفا  بــوصــفــه  حكومتها  رئــيــس 

أخذ املوقف املصري في االعتبار.
وعــلــى صعيد آخـــر، تــواجــه مصر نــوًعــا من 
التهميش في قضيتن تعّدهما أساسيتن 
لجهة حضورها اإلقليمي، فقد تسارعت، في 
اآلونة األخيرة، وتيرة التطبيع بن عدد من 
الدول العربية وإسرائيل، كما أخذ الحصار 
املـــفـــروض عــلــى قــطــر مــنــذ حـــزيـــران/ يونيو 
مـــصـــر ضــغــوًطــا  يـــتـــداعـــى، وتــــواجــــه   2017
ــع الـــحـــصـــار  ــ ــلـــى رفــ ســـعـــوديـــة لـــلـــمـــوافـــقـــة عـ
واملــصــالــحــة مـــع قـــطـــر، فـــي مــقــابــل ضــغــوط 
إماراتية بالتشّدد ضد قطر، وهــذا كله قبل 
ــام مــن تــســّلــم اإلدارة األمــيــركــيــة الــجــديــدة  أيـ
مــهــمــاتــهــا، وفــــي خــضــم تـــوقـــعـــاٍت بــحــدوث 
املنطقة.  ملفات  مــع  تعاملها  فــي  تــعــديــالٍت 
وتخشى الــقــاهــرة أن يـــؤّدي قــيــام مــزيــد من 
البلدان العربية بالتطبيع مع إسرائيل إلى 
تراجع دورهــا في الشرق األوســط، وفــي أي 
الرئيس  إدارة  تقترحها  أن  يمكن  تسوياٍت 
املــنــتــخــب، جـــوزيـــف بـــايـــدن، بــشــأن القضية 
الفلسطينية، وكذلك في القرن األفريقي الذي 
دون  من  إماراتًيا  إسرائيلًيا  تعاوًنا  يشهد 
الــتــشــاور مــع مــصــر. أمـــا بــخــصــوص األزمـــة 
تسوية  نحو  الــحــراك  أن  فيبدو  الخليجية، 
هذا امللف يجري بعيًدا عن حسابات مصر 
الــتــي كــانــت قـــد تــحــّمــســت لــفــرض الــحــصــار 
على الدوحة؛ ما يعني أن سياسة االنحياز 
املنطقة، ومنها  املــدروس في صراعات  غير 
الـــصـــراع الــلــيــبــي، قـــد ألــحــقــت ضـــــرًرا بــالــًغــا 
املصرية،  واالقــتــصــاديــة  األمــنــيــة  باملصالح 
وقد تكون مصر في وارد إعادة النظر فيها.

خاتمة
ــتــــي قــــــام بـــهـــا وفــــــد أمـــنـــي  ــّد الــــــزيــــــارة الــ ــعــ تــ
ــــى طـــرابـــلـــس تــــطــــّوًرا  وســـيـــاســـي مـــصـــري إلـ
مــهــًمــا فــي تــعــامــل مــصــر الــرســمــي مــع امللف 
انحيازها، سياسًيا وعسكرًيا  منذ  الليبي، 
ــانــــب الـــــلـــــواء املـــتـــقـــاعـــد  وإعـــــالمـــــًيـــــا، إلــــــى جــ
الخطاب  أن  مــن  الــرغــم  وعلى  خليفة حفتر. 
الرسمي املصري حرص على وضع الزيارة 
فــي إطــــار الــتــقــالــيــد الــدبــلــومــاســيــة املــصــريــة 
وجهود رأب االنقسام بن الفرقاء الليبين، 
 تــــطــــورات الــــوضــــع الـــلـــيـــبـــي، ســيــاســًيــا 

ّ
ــإن ــ فــ

اإلقليمية  السياقات  إلى  إضافة  وعسكرًيا، 
والدولية، كانت الدافع األبرز لهذه الخطوة. 
وتـــخـــشـــى الـــقـــاهـــرة مــــن أن يـــــــؤّدي انـــطـــالق 
إلى  عنها  بمعزٍل  ليبيا  في  التسوية  مسار 
فقدان تأثيرها، وتراجع مكانتها اإلقليمية، 
فــي حــال واصــلــت االنحياز إلــى طــرٍف ليبي 
دون آخـــر، واســتــمــرت فــي االرتـــهـــان الكامل 
أدوار  بـــأداء  فيها  تكتفي  إقليمية  ملــشــاريــع 
التعديل، على أهميته،  ثانوية، غير أن هذا 
ما زال ال يرقى إلى درجة اعتباره مراجعات 
تجاه  املــصــريــة  الــســيــاســة  فــي  استراتيجية 
ــع املـــوقـــف  لـــيـــبـــيـــا، مــــن شـــأنـــهـــا أن تــقــطــع مــ
السائد منذ وصول السيسي إلى الحكم قبل 

أكثر من ست سنوات.

حساباتها ودوافعها وآفاقها

تحوالت العالقة الليبيةـ  المصرية

توّجه مصري للقبول 
بفكرة فشل الخيار 

العسكري في حسم 
الصراع لصالح حفتر 
والمحور اإلقليمي - 

الدولي الداعم له

ال تقتصر السياقات 
اإلقليمية الخاصة 

بالتغيرات الطارئة على 
السياسة المصرية 

تجاه ليبيا، على 
التحّدي الذي مثّله 

الفاعل التركي 

في خطوة هي األولى من نوعها، منذ منتصف عام 2014، وصل وفد رســمي مصري إلى العاصمة الليبية طرابلس، والتقى 
مع مســؤولين في حكومة الوفاق الوطني بهدف تفعيل االتفاقيات االقتصادية المشــتركة، واستئناف الرحالت الجوية بين 

العاصمتين، وإعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس. هنا، تقدير موقف بشأن الخطوة المصرية.

السيسي والسراج في قصر االتحادية الرئاسي في القاهرة في 12/ 12/ 2017 )األناضول(

تكون الوفد المصري الذي زار طرابلس أخيرا، في أغلبيته، من شخصيات 
المقاربة األمنية كانت طاغية على  أّن  إلى  استخباراتية وأمنية، ما يشير 
تقتصر  لم  الوفدين  بين  المطروحة  الملفات  أن  غير  المصري.  التفكير 
تفعيل  في  البحث  إلى  تعّدتها  بل  المباشرة،  األمنية  المشاغل  على 
الطيران،  خطوط  وتشغيل  سابًقا،  الموقعة  االقتصادية  االتفاقيات 
وإعادة فتح الخدمات القنصلية والدبلوماسية المصرية في طرابلس، 
ليبيا،  تشهده  الذي  والمؤسساتي  والسياسي  األمني  االنهيار  أن  خاصة 

ترافق بضرر في المصالح االقتصادية المصرية في ليبيا.

وفد أمني

20

 فــــي االقـــتـــصـــاد 
ّ

ــيـــة الـــتـــي كـــانـــت تـــضـــخ ــالـ املـ
الــصــادرات  املــنــهــك، كما انخفضت  املــصــري 
املـــصـــريـــة إلــــى الـــســـوق الــلــيــبــيــة إلــــى الــربــع 
ليبيا   %70 من سكان 

ّ
أن تقريًبا. واملعروف 

والغربية  الوسطى  املنطقتن  في  يترّكزون 
الخاضعتن، في معظمهما، لسلطة حكومة 

الوفاق الوطني.

سياق إقليمي ضاغط
على الــرغــم مــن أن الــتــحــوالت التي تمر بها 
لــيــبــيــا، مــنــذ فــشــل الــهــجــوم الــعــســكــري الــذي 
املتقاعد حفتر وداعميه  اللواء  قــوات  شّنته 
على طرابلس، كانت من بن دوافع التحّرك 
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